ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
22 січня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
22 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики.
На засіданні були присутні керуючий справами виконавчого комітету
міської ради Бондаренко А.В., керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про звернення Міської ради міста Кропивницького
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України
та Ради національної безпеки і оборони України щодо захисту інституції сім’ї
в Україні; про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року
№ 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради
міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами)»; про затвердження на
посаді Вергуна О.С.; про затвердження на посаді Паливоди А.А.; про
внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про
кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради сьомого скликання»; про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію
харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти м.
Кропивницького на 2019 рік»; про внесення змін до рішення міської ради від
27 грудня
2016 року № 742 «Про затвердження Програми
розвитку
культури
і
туризму
в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про передачу у власність
спортивного та дитячих майданчиків; про затвердження Статуту
територіальної громади міста Кропивницького; про звільнення від сплати
державного мита; про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня
2017 року № 829 «Про затвердження Міської програми соціально-правового
захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та
популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки»; про внесення
змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про
затвердження
Комплексної
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції, в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2019 роки»; про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня
2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки»;
про припинення комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня

2

швидкої медичної допомоги» шляхом перетворення (реорганізації) у
комунальне некомерційне підприємство»; про припинення комунального
закладу
«Міський
пологовий
будинок
з функціями перинатального центру ІІ рівня» шляхом перетворення
(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство».
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
22 січня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося
засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
30 питань, серед яких: про нагородження з нагоди 80-річчя утворення
Кіровоградської області; про погодження проекту рішення Міської ради
міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради
від
21 листопада 2017 року № 1194 “Про затвердження Міської
програми профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на 20172020 роки”; про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”
скоригованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання та послугу з централізованого опалення; про встановлення ТОВ
“КАДІУМ-БУД” тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання,
послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води; про
погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про
затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста
Кропивницького на 2019-2021 роки”; про погодження проекту рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми
капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів
комунального господарства і соціально-культурного призначення міста
Кропивницького на
2019-2021 роки”.
22 січня заступник голови адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради
Люненко А.І. провів чергове її засідання. Розглянуто 14 адміністративних
справ, по яких винесено рішення: накладено штраф на 7-х осіб; закрито
7 справ; повернуто на доопрацювання одну справу.
Події суспільно-політичного життя
До Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акту Злуки
Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки
21-22 січня в закладах освіти міста відбулися тематичні заходи
національно-патріотичного змісту з нагоди Дня Соборності України.
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22 січня міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради
Андрій Табалов взяли участь в урочистій ході та мітингу з нагоди Дня
Соборності України та 100-річчя проголошення на Софіївській площі в Києві
Акту Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української
Народної Республіки. Представники трудових колективів підприємств,
установ, організацій міста, члени місцевих осередків політичних партій,
громадських організацій, профспілок, студентська молодь міста поклали
квіти до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку, пам’ятного знака
Героям Небесної Сотні та до пам»ятників Тарасу Шевченку і Володимиру
Винниченку.
Під час мітингу біля пам»ятника Володимиру Винниченку Андрій
Райкович привітав з 75-річчям від дня народження активну громадську
діячку, голову міського товариства репресованих Надію Тихонович та вручив
їй Грамоту Міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького.
Секретар міської ради Андрій Табалов отримав подяку від командира
військової частини 0666 за активну підтримку української армії.
Яскравим фіналом свята стало утворення кола навколо 18-метрового
прапора України і спільне виконання Держaвного Гімну України.
Загальна кількість учасників - до 500 осіб.
22 січня о 14.00 за підтримки Міської ради міста Кропивницького
відбулася молодіжна акція “Голос єдності з Центру України” на мостах через
річку Інгул.
Представники молодіжних громадських організацій, в тому числі тих,
що входять до складу Молодіжної ради при Виконавчому комітеті Міської
ради міста Кропивницького, студенти вищих навчальних закладів, члени
учнівського парламенту, старшокласники закладів загальної середньої освіти
утворили ланцюг єдності. Акція проводилася під державною символікою,
завершилася спільним виконанням Гімну України.
У заході брали участь міський голова Андрій Райкович та секретар
міської ради Андрій Табалов. Загальна кількість учасників — близько 300
осіб.
22 січня в закладах загальної середньої освіти відбувся єдиний
тематичний урок «Україна незалежна, соборна і неподільна».
У шкільних бібліотеках та музеях організовано тематичні виставки
літератури, творчих робіт учнів «За Україну, за її волю...», дитячих малюнків
«Діти єднають Україну».
22 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи з нагоди Дня Соборності України: ДЮК «Зоряний» – усний журнал
«Україна - соборна держава», ДЮК «Скіф» – тематична година «Незламна
сила єдності народу», ДЮК «Вогник» – виховний захід «Єднаймося,
українці!»,
ДЮК «Гірник» – інформаційна година «День
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Соборності України»,
ДЮК «Ровесник» – година спілкування
«Єдина, незламна моя Україна»,
ДЮК «Промінь» – заняття з історії
України «Екскурс в історію України», ДЮК «Мрія» – бесіда «Збережемо
незалежність України разом».
22 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 2 – мультимедійна історична година «Єднання в ім'я майбутнього
України». Учні Центральноукраїнського професійного будівельного ліцею
переглянули історичні документальні кадри про події, які відбувалися
100 років тому, та книжкову виставку «Єднання дій, соборність душ»;
№ 4 – історико-патріотичний екскурс «За честь, за волю, за українську
долю!». Школярі переглянули кадри історичної хроніки про урочисту подію
підписання Акту Злуки, що відбулася 100 років тому, 22 січня 1919 року, на
Софіївській площі у Києві, та взяли участь у історичній вікторині «Цікава
Україна». Бібліотекарі провели огляд книжкової виставки, що експонується у
читальній залі;
№ 5 – година пам'яті «Соборність України – від ідей до життя». Під
час заходу бібліотекарі ознайомили читачів з історико-патріотичною
виcтавкою «Україна є, Україна буде!»;
№ 15 – puzzle-квест «Соборність України – єдність нації». Учням
загальноосвітньої школи № 22 було запропоновано за допомогою пазлів
скласти карту України, об’єднати Схід і Захід. Щоб отримати наступний
пазл, треба було віднайти і дати правильну відповідь на запитання вікторини.
Підказкою слугувала книжкова виставка «Це нашої історії рядки: Українська
революція 1917-1921 років»;
№ 13 – вечір-присвята «Лицар українського слова» з нагоди 185-річчя
від дня народження Степана Руданського;
центральна бібліотека – патріотична сторінка «Соборна, вільна,
кольорова». Бібліотекар розповіла користувачам про історичні події, що
передували проголошенню Акту злуки, висвітлила актуальні проблеми,
пов’язані з питаннями єдності української нації. Учасники заходу
переглянули документальний фільм «Становлення української державності»
та взяли активну участь у вікторині «Любіть Україну». Користувачі мали
змогу детальніше дізнатись про часи становлення України як єдиної,
соборної держави, переглянувши книжкову виставку «Соборність душ єднає
Україну».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

